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Referat fra SK/SU RR/DR-møde 04-15 på Fjelsted Skov Kro. 
 
Møde:  04-15   
Mødedato: 07.10.15 
Til stede:   Jesper Holm (formand SK), Palle Lind (SK, SU DR), Jan Jespersen (SK), Arne 
   Christiansen (SU RR), Eva Kofoed (SU RR), Benjamin Andersen (SU RR), 
   Søren Bagge (SU Mini), Lars Lundkvist (SU Mini), Jens Olaf Hersom (SU DR), 
   Holger Dueholm (SU DR), Rasmus Priergaard (SU SM), Brian Madsen (SU SM) 
   og Kasper Darfelt (SK). 
Ikke til stede:  Jan Mandelid (SK), Bo Thygesen (SU RR), Keld Sommer (Kørerrep.),  
   Palle Nielsen (SU Mini), Martin Toudal (SU Mini), Thomas Jørgensen (SU SM) 
   og Henrik Sørensen (SU SM). 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  20.10.15 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Aktuel økonomi, budgetter 2016 
Jesper gennemgik økonomien og ikke mest retningslinjerne for hvordan der tildeles 
midler til diverse projekter og mulighederne for SU vedr. tilskud til møder mv. 
 
Licensstatistikken blev også gennemgået og undtaget RR Mini som er faldet kraftigt, 
så matcher antallet af licenser stort set antallet fra 2014. 
 

 

2. Klubbernes tilstand, status for 2015 mv. 
DR har haft et svært år, men der er kommet bedre styr på tingene nu, så der 
forventes bedring til 2016. Det lykkedes mod alle odds at stable en DMU Cup på 
benene, så der har været en løbsserie i 2015. 
 
SM har afholdt DM i samarbejde med Zenergy Racing og har fået praktisk hjælp af 
Eva Kofoed.  
Der arbejdes på at fusionere ASC ind under en eksisterende og velfungerende DMU 
klub, hvilket vil hjælpe på både økonomi og administration, da der generelt mangler 
hænder. Der er dialog med et par klubber om mulighederne. 
Der arbejdes også på køretid til fast træning. 
 
Mini har ikke afholdt DM i år, så det har ikke været et godt år for Mini sporten i 
2015.  
SU Mini har udarbejdet et oplæg til en DM serie i 2016 i samarbejde med Zenergy 
Racing, som det også er tilfældet for SuperMoto. Et rigtig fint oplæg der med den 
ændring, at DM løbene skal køres samlet i klasserne, har fuld opbakning fra SK. SU 
Mini arbejder videre med planerne, så en DM serie i 2016 kan blive en realitet. Både 
Jesper og Jan Jespersen tilbyder at bistå i forhandlinger med Zenergy. 
RRKV arbejder på træning i Sverige (Lockarp) og har afholdt fast træning i Ishøj med 
fin tilslutning. 
 
Hedeland har i 2016 muligheder for træning i Korsør og Tune, men skal have hjælp 
fra andre klubber/personer. 
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3. Sammensætning af sportsudvalgene 

SU RR Admin skal suppleres med nye medlemmer snarest muligt, da Eva ikke ønsker 
at fortsætte og udvalget stadig ikke har nogen formand. 
 
SU Mini er et nyligt sammensat udvalg, som primært har til opgave at få etableret en 
DM serie for 2016, herefter er sammensætning af udvalget uvis. 
 
SU SM og SU DR fortsætter med nuværende sammensætning. 
 
Alle udvalg sammensættes på ny efter Repræsentantskabsmødet i marts, hvor der 
også vil være mulighed for at søge pladser i udvalgene for interesserede personer. 

 

 

4. Procedure for godkendelse af løbskalender, herunder træningsarrangementer 
SK understregede på baggrund af flere misforståelser i 2015, specielt vedr. 
træningsarrangementer, at alle løb og træningsarrangementer skal godkendes af SK!    
 

 

5. Retningslinjer for Talent & Elite arbejdet 
Jan forklarede om arbejdet, som pt. primært er fokuseret på talenter.  
Det kræver hårdt og fokuseret arbejde fra talenterne at være en del af T&E. Det er 
nødvendigt, hvis der fremadrettet skal konkurreres med talenter og elitekørere fra 
resten af verden. 
Jan forklarede ligeledes om mulighederne for at blive en del af T&E, hvor SM pt. ikke 
er repræsenteret med nogen kørere. Muligheden er dog til stede og Jan vil meget 
gerne have forslag til potentielle talenter fra SU. 

 

 

6. Reglement 2016 - tidsplan 
Ændringer skal kunne fremlægges på klublederseminaret d. 6.-7. november i 
Horsens. SK skal have set ændringerne inden klublederseminaret. 
Ændringerne færdigskrives herefter med de kommentarer som bliver fremført under 
klublederseminaret. 
De endelige ændringer godkendes af SK, hvorefter Kasper renskriver reglementerne 
og offentliggøre på hjemmesiden. Offentliggørelsen af 2016 reglementerne 
forventes at blive medio december.    
 

 

7. SU DR møde 
SU DR afholdt under mødet deres eget selvstændige møde. Referat fra dette møde 
følger herunder: 
 
Deltagere: Palle Lind (PL), Holger Dueholm (HD) og Jens Olaf Hersom (JOH). 
 

1) Reglement og reglementsændringer 
 

2) Talent og eliteudvikling/støtte 
 

3) Klubcykellicens 

 



                   

Side 3 af 3 

   

   

 
4) Samarbejde med Dragracing Club Denmark 

 
Ad1) 
Kørere i Super Gas Bike der i 2015 har deltaget i løb på Malmøbanen, er i klassen 
blevet mødt med et krav om, at cyklen skal have “ble” på. De er blevet oplyst om, at 
Svemo har lavet en tilføjelse til reglementet og fra 2016 en ændring af reglementet, 
der kræver dette tiltag i Super Gas Bike klassen. 
Vi er lidt uforstående over for kravet - og hvorfor lige i Super Gas Bike. PL vil tage det 
op på Nordisk Møde i weekenden. SU DR har ikke planer om ændring af det danske 
reglement på dette område. 
 
Ad 2)  
JOH rejste spørgsmålet om udvikling og eller støtte til danske talenter i drag racing. 
Der er et par oplagte talenter, bl.a. Frederik Schack og Marcus Christiansen. Støtte i 
form af en egentlig talenttræner er nok ikke realistisk, men måske er der mulighed 
for at søge støtte til f.eks. rejseudgifter til talenter, der vil køre med i en europæisk 
eller nordisk serie/mesterskab. 
PL nævnte, at den erfarne kører Claus “Speedy” Christiansen har planer om at bygge 
en drag racer, som han vil tilbyde nye kørere at lære at køre drag race på. Det kan 
foregå på Malmø-banen i forbindelse med deres åbne onsdags-træning, og SU DR vil 
derfor dels tage en samtale med bestyrelsen for DCD om en gratis klubcykel licens 
som kan “udlånes” til Claus Christiansen, dels søge sportskommissionen om støtte til 
Claus Christiansens projekt. 
 
Ad 3) 
Det har tidligere været drøftet med banen i Malmø og SRIFs formand, Kenneth 
Christensen, hvordan vi kan sikre danske kørere, der ønsker at prøve drag racing 
sporten på banen i Malmø mulighed for dette. Kenneth Christensen og en person 
mere fra SRIF har tidligere i år taget en dansk træningslederlicens og kan således 
være træningsledere på den åbne onsdags-træning for danske kørere.  
SU DR vil opfordre Kenneth Christensen til i samarbejde med DCD at købe en 
klubcykellicens, så det er muligt for danske kørere, der for små penge ønsker at 
prøve sporten, får mulighed for det på Malmø banen. JOH træffer de konkrete 
aftaler med SRIFs formand og DCD. 
 
Ad4) 
Samarbejdet med DCD blev drøftet med henblik på næste sæson. Det forventes, at 
DCD holder generalforsamling i slutningen af november. SU vil tilbyde at mødes med 
DCDs bestyrelse efter generalforsamlingen. 
(Efter mødet har JOH modtaget mail fra et bestyrelsesmedlem i DCD om et snarligt 
møde, og JOH vil aftale dette). 
 
Referat 
Jens Olaf Hersom 

 


